
Criada em 2009 em Nova York por
Dennis Crowley e Naveen Selvadu-
rai, é a rede social com georreferen-
ciamento em alta no momento. A
ferramenta ultrapassou em setem-
bro três milhões de usuários no
mundo todo e vem cres-
cendo meio milhão por
mês em número de
adeptos. Ao chegar em
algum estabelecimento
o usuário pode dar che-
ck-in, com a opção de
comunicar sua localiza-
ção aos seus amigos na
rede, além de informá-la aos seus
contatos no Twitter e no Facebook.
Quanto mais check-ins ele der no
mesmo lugar, aumentam suas chan-
ces de tornar-se "prefeito" do lo-
cal.No Brasil ele não passa de um
jogo, mas na Europa e nos EUA o co-
mércio já está oferecendo promo-
ções aos prefeitos, como descontos e
outros benefícios.

• Gowalla:
Baseada em Austin, no Texas, a
Gowalla foi lançada em 2007 por
Josh Williams and Scott Raymond.
Embora só tenha 300 mil usuários
ativos, o Gowalla é considerado o
principal concorrente do Foursquare.
A principal diferença é que o Gowalla
também tem foco em viagens, além
dos check-ins em estabelecimentos
comerciais. Na rede, o usuário pode
compartilhar fotos e roteiros de via-
gens com amigos. Nos check-ins, em
vez de "prefeituras", os usuários ga-
nham brindes virtuais. O Gowalla
também tem conexões com Twitter e

Facebook. Está disponível no Brasil.

• Loopt:
Fundada por Sam Altman, em 2005,
na Califórnia, a rede social Loopt
atingiu 4 milhões em julho. Porém,
somente no ano passado aderiu à

onda dos check-ins. Daí
seu súbito crescimento
ter sido observado so-
mente no último ano. A
mais recente versão do
Loopt para iPhone per-
mite — desde que o
usuário concorde —
que sua última localiza-

ção fique visível aos seus amigos du-
rante 24 horas. Os check-ins tam-
bém podem ser compartilhados com
os amigos, assim como fotos e co-
mentários. É permitida a conexão
com as outras redes sociais e blogs.
Está disponível no Brasil.

• MyTown:
MyTown é uma rede social com geor-
referenciamento que também usa
check-ins, com a dife-
rença que os usuários
vão ganhando dinheiro
virtual para comprarem
seus locais favoritos.
Nesse ponto, ele se pa-
rece com o jogo de ta-
buleiro Banco Imobiliá-
rio. Ao comprar um es-
tabelecimento, o jogador pode rece-
ber um aluguel por ele. Assim, todos
os que derem check-in ali estarão
pagando um aluguel virtual ao "do-
no" do estabelecimento. MyTown,
que surgiu em 2008 na Califórnia,
tem 3 milhões de usuários que usam

o jogo durante cerca de 70 minutos
por dia. Disponível no Brasil.

• Brightkite:
Com um milhão de usuários, a rede
social também usa o sistema de
check-ins. Ao dar check-in em al-
gum local, o usuário
tem acesso a posts dos
usuários à sua volta.
Há ainda uma opção
de restringir o raio ao
qual o usuário quer ter
acesso aos comentá-
rios de outros cadastra-
dos na rede (de cem
quilômetros a 20m). Criada em
2008, está disponível no Brasil.

• Facebook Places:
Lançado em agosto, o Facebook
Places está disponível apenas nos
EUA por enquanto, mas será es-
tendido em breve aos demais paí-
ses. Com o uso da ferramenta, o
usuário dá check-in através de
seu telefone celular e fica saben-

do onde estão seus
amigos. Sua localiza-
ção é automat ica-
mente exibida nofeed
de notícias de seus
amigos e no seu mu-
ral. O Facebook é a
maior rede social do
mundo, com 500 mi-

lhões de usuários.

• Hot Potato:
Foi comprada pelo Facebook no dia
20 de agosto e não está mais acei-
tando novos cadastros. Nela, ainda
é possível comunicar aos demais

cadastrados o programa a que o
usuário está assistindo na TV, a mú-
sica que está ouvindo, o game que
está jogando, o que está pensando,
comendo, lendo e, claro, sua loca-
lização. Também é possível cadas-
trar qualquer outra categoria de ati-

vidade. A rede, já anun-
ciou que encerrará em
breve suas atividades.

• Tweet Location:
Desde março, nos EUA,
os usuários do Twitter po-
dem inserir sua localiza-
ção nas mensagens envia-

das pelo microblog. Brasileiros, euro-
peus e demais usuários terão o recur-
so incluído em um futuro próximo.
Chamada de "Tweet Location", a fer-
ramenta está inserida nas opções de
configurações e o usuário precisa ati-
vá-la se quiser que seu paradeiro seja
mostrado para os seguidores. O Twit-
ter, fundado em 2006 por Jack Dor-
sey, Biz Stone, and Evan Williams,
tem 145 milhões de usuários.

• Tellmewhere
Fundado em 2008, na França, o
Tellmewhere também está disponí-
vel no Brasil. A ferramenta foi a pri-
meira a oferecer um serviço de re-
comendações personalizadas para
usuários sobre lugares que eles pos-
sam gostar. Para oferecer tal serviço,
um algoritmo leva em conta as opi-
niões dos amigos do usuário na rede
social. Assim, o mecanismo de bus-
ca não revela apenas os lugares
mais próximos do usuário, mas tam-
bém aqueles que ele tem mais pro-
babilidade de vir a apreciar.
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